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Паричен пазар, България 

 

През ноември ликвидността на междубанковия 

паричен пазар остана висока. През месеца бяха 

емитирани нови ДЦК в размер на 1,5 млрд. лв., 

като не бяха извършвани плащания по ДЦК. За 

последният ден от месеца не беше определена 

стойност на индекса ЛЕОНИА Плюс, тъй като на 

междубанковия пазар не бяха сключени сделки 

за предоставяне на необезпечени овърнайт 

депозити в левове. 

На 8 ноември БНБ проведе аукцион за 

продажба на 5 годишни лихвоносни ДЦК, 

деноминирани в лева, от емисия 300/21г. и 

предложено количество в размер на 500 млн. 

лв. Допуснатите поръчки до аукциона бяха в 

размер на 634,46 млн. лв. или коефициент на 

покритие от 1,27. Съгласно взетото от 

Министерството на финансите решение бяха 

одобрени поръчки до размера на първоначално 

предложеното количество при средна 

доходност до падежа от 0,27%, което 

представлява повишение с 29 б.т. спрямо 

аукциона за същите ДЦК, проведен на 11 

октомври. 

На 15 ноември БНБ проведе аукцион за 

продажба на лихвоносни ДЦК със срочност 3 

години и шест месеца деноминирани в лева от 

емисия 301/21г. Предложеното количество 

беше в размер на 500 млн. лв., а допуснатите 

поръчки до аукциона бяха в размер на 983,964 

млн. лв. или коефициент на покритие от 1,97. 

Съгласно взетото от МФ решение бяха одобрени 

поръчки до размера на първоначално 

предложеното количество при средна 

доходност до падежа от 0,13%. 

На 22 ноември БНБ проведе аукцион за 

продажба на лихвоносни ДЦК със срочност 7 

години и шест месеца деноминирани в лева от 

емисия 401/21г. Предложеното количество 

беше в размер на 500 млн. лв., а допуснатите 

поръчки до аукциона бяха в размер на 808,745 

млн. лв. или коефициент на покритие от 1,62. 

Бяха одобрени поръчки до размера на 

първоначално предложеното количество при 

средна доходност до падежа от 0,49%. 

През месеца застраховките срещу риск от фалит 

на България (CDS) отбелязаха понижение. 

Доходността по Българските Еврооблигации 

отбеляза разнопосочни движения - значителни 

повишения в късия край на кривата на 

доходността и слаби понижения при някои от 

по-дългите срокове  (цените на облигациите се 

движат в обратна посока на тяхната доходност). 

Доходността при местните ДЦК, деноминирани 

в лева и евро, отбелязаха повишение.  

През месеца доходността по облигациите, 

емитирани от държави от развиващите се 

пазари, се покачи. Първоначално увеличението 

беше в резултат на нарастването на доходността 

по облигациите на развити държави, а след това 

и на страховете породени от появата на нов 

щам на коронавируса. 

 

  

 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Стандарт“ 

 

Фондът отчете спад от 0,46% за месеца, като от началото на годината 

доходността е -0,99%. Фондът продължава да бъде инвестиран 

преимуществено в държавни ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, 

емитирани от държави от развиващите се пазари. През месеца в портфейла на 

Фонда бяха добавени краткосрочни ДЦК. Размерът на паричните средства и 

депозити като дял от портфейла продължава да се поддържа на по-високо ниво.  
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Капиталов пазар, България 

 

През ноември водещите индекси на БФБ 

отчетоха повишения. Основният индекс SOFIX 

приключи месеца на ниво от 622,72 пункта, 

регистрирайки ръст от 6,64 на сто, а широкият 

индекс BGBX40 се повиши с 3,66% спрямо 

предходния месец. Дружествата, инвестиращи в 

недвижими имоти, не направиха изключение и 

приключиха месеца на по-високи нива. Индексът 

BGREIT се повиши с 1,66 на сто, достигайки в края 

на месеца ниво от 165,81 пункта. Повишението 

на основните индекси през месеца беше 

съпроводено от ръст на изтъргуваните обеми.  

Среднодневният обем на сключените сделки с 

акциите от сегменти Standard и Premium през 

ноември се повиши до 1 498 хил. лв. спрямо 1 

263хил. лв. месец по-рано. 

В края на месеца започна публикуването на 

деветмесечните консолидирани отчети на 

публичните компании. Голяма част отчетоха 

подобрение на финансовите си резултати, 

потвърждавайки тенденцията от началото на 

годината. 

През месеца приключи успешно първичното 

публично предлагане на „Смарт Органик“. Общо 

подадените заявки от инвеститорите 

надвишаваха близо 2 пъти броя на 

предложените акции и компанията пласира 

всички 310 000 налични акции на максималната 

цена от 18.90 лв. като по този начин набра и 

максимално допустимия капитал за BEAM пазар 

от близо 6 млн. лв. (3 млн. евро).  

През ноември още две нови компании 

анонсираха желанието си да наберат капитал на 

Пазара за растеж на малки и средни 

предприятия BEAM. Едната бе „Дронамикс 

Кепитъл“ ЕАД, която ще се опита да набере 

максималните 3 млн. евро от този пазар. Другата 

е  „Ейч Ар Кепитъл“ АД, която ще предложи на 

инвеститорите 330 000 акции с емисионна цена 

от 4.48 лева, което означава, че може да набере  

до 1.478 млн. лева.   

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Баланс“  

 

Фондът отчете ръст от 0,16% за месеца, като от началото на годината 

нараства с 15,25%. През месеца експозицията на портфейла остава без 

съществени изменения. Фондът продължава да поддържа балансирана 

структура от държавни ценни книжа с предимно инвестиционен кредитен 

рейтинг и акции на ликвидни компании, търгувани основно на Българска фондова 

борса.         
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Капиталов пазар, Развити и развиващи се страни 

 

През този месец водещите индекси в САЩ и 

Европа регистрираха спадове, като по-силни 

бяха те при европейските индекси. 

Технологичният американски индекс NASDAQ 

през месеца се представи по-добре спрямо 

широкия индекс S&P 500. 

Спадовете през месеца се дължат основно на два 

фактора. Първо, в Южна Африка бе 

идентифициран нов щам на коронавируса и това 

доведе до негативни настроения сред пазарите. 

Инвеститорите се притесняват, че новата 

разновидност на вируса може да доведе до нови 

ограничения на свободното движение на хора. 

Второто важно събитие дойде в края на месеца 

от САЩ. Председателят на ФЕД заяви, че 

инфлацията се оказва по-силна и по-

продължителна отколкото са очаквали 

предварително. Все още се поддържа мнението, 

че инфлацията ще намалее през следващата 

година, но текущото й ниво предполага по-

решителни действия от страна на централната 

банка. В тази връзка затягането на паричната 

политика най-вероятно ще започне по-рано от 

първоначално обявеното. Това допълнително 

увеличи негативизма на пазарите и поради тази 

причина те завършиха месеца на червена 

територия. 

 

ЕВРОЗОНА 

 

Индустриалното производство отчита спад на 

месечна база в размер на 0,20%, докато на 

годишна се отчита леко ускорение на ръста като 

той е 5,20%. Прави впечатление, че Германия и 

Франция се представят по-слабо от средното за 

цялата Еврозона, като държави като Италия, 

Испания, Нидерландия, Финландия показват по-

добри резултати. 

Индексът на промишленото производство PMI за 

месец ноември отчита минимален ръст до 58,40 

спрямо 58,30, отчетен през предходния месец. 

PMI индексът, отчитащ сектора на услугите, за 

месец ноември се повишава до 55,90 спрямо 

54,60. Така двата индекса прекъснаха серията си 

от понижения, наблюдавани през последните 

месеци. 

Потреблението на дребно за месец септември 

отчита спад на месечна база в размер на 0,30%. 

На годишна база се отчита ръст от 2,50%. 

Германия и Франция отчитат спадове и по двата 

показателя. 

Безработицата за месец октомври спадна до 

7,30% спрямо 7,40% месец по-рано.  

През месец октомври излязоха ревизираните 

данни за БВП за третото тримесечие на 2021 г. На 

тримесечна база се отчита ръст в размер на 

2,20%, докато предходното тримесечие бе 

отчетен ръст от 2,10%. На годишна база се отчита 

ръст в размер на 3,70%, докато през предходното 

тримесечие ръстът бе в размер на 14,20%.  

Инфлацията за месец октомври се покачва до 

4,10% спрямо 3,40% към предходния месец. 

Показателят, отчитащ повишаването на цените 

на потребителските стоки без хранителните 

продукти и горивата, бе в размер на 2,00%, 

докато месец по-рано бе в размер на 1,90%, като 

вече е на нивото, заложено като целева 

инфлация на Еврозоната. 

 

САЩ 

 

Данните за първоначалните заявления за 

помощи за безработица в САЩ през месеца се 

понижават чувствително на месечна база – 222 

хиляди спрямо 271 хиляди месец по-рано. 

Данните за новооткрити работни места в частния 

сектор за месец октомври бяха над очакванията 

– ръст от 604 хиляди, спрямо очаквания за 420 

хиляди и ръст от 365 хиляди месец по-рано. 

Спадът на новорегистрираните случаи на зараза, 

както и изтичането на срока за допълнителни 

помощи за безработица във връзка с пандемията 
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подпомогнаха за добрия резултат. Ръст се 

наблюдава в почти всички сектори, като той е 

доста отчетлив в сектора на услугите, свързани 

със свободното време. Работните места в 

производството за месец октомври се покачват с 

60 хиляди души, след ръст от 31 хиляди за 

предходния месец.  

Безработицата за месец октомври се понижи до 

ниво от 4,60%, спрямо 4,80% за предходния 

месец. Нивото на участие на трудоспособното 

население в работната сила се запази на ниво от 

61,60%, колкото бе и месец по-рано. 

 

Индустриалното производство за месец 

октомври отчете ръст в размер на 1,60% на 

месечна база при спад от 1,30% за предходния 

месец. Индексът, показващ само изменението в 

производството, без комуналните услуги и 

добивната промишленост, отчете ръст от 1,20% 

спрямо спад в размер на 0,70% месец по-рано. С 

този ръст индустриалното производство 

надминава нивата си от преди пандемията. 

Ръстове се наблюдават при почти всички сектори 

като отминаването на урагана Ида подпомогна 

много производства, които бяха спрени 

предходните месеци. Също така се наблюдава 

силен ръст в автомобилостроенето, което отчита 

ръст от 11%   

Данните за новите поръчки за дълготрайни 

активи към американските фабрики за месец 

октомври на месечна база отчитат спад от 0,40%, 

спрямо спад в размер на 0,40% към предходния 

месец. Без отчитането на транспортните 

средства (вкл. авиационна техника) се отчита 

ръст от 0,50% на месечна база за месец 

октомври, при ръст от 0,70% за предходния 

месец. 

Индексът на индустриалното производство, 

изготвян от Institute for Supply Management, за 

месец ноември се повиши до 61,10  спрямо 

60,80. Данните от индекса, отчитащ поведението 

на сектора на услугите за месец ноември отчете 

ново силно повишение до 69,10 спрямо 66,70. 

Разходите на домакинствата за месец октомври 

се повишиха с 1,30% на месечна база спрямо 

ръст от 0,60% месец по-рано. Доходите отчитат 

ръст в размер на 0,50%, спрямо спад от 1,00% 

месец по-рано.  

Данните за строителния сектор за месец 

октомври бяха съпоставими с от тези за 

предходния месец. Разрешителните за строеж се 

повишиха, докато започнатите строителни 

единици се понижиха съвсем леко. Продажбите 

на съществуващи и нови жилища се повишиха 

леко. Търсенето на жилища е в подем и 

основните спънки пред строителите са не 

липсата на клиенти, а недостигът на материали, 

работна ръка и свободни парцели за строеж.  

През месеца бяха публикувани ревизираните 

данни за БВП за третото тримесечие на 2021 г. Те 

отчетоха ръст, малко по-нисък от очакваното, 

както и значително по-нисък от ръста в 

предходните две тримесечия. Отчетеният ръст 

бе в размер на 2,10% на анюализирана база. 

Очакванията бяха за ръст от 2,20%. 

Окончателните данни за БВП за второто 

тримесечие на 2021 г. показват анюализиран 

ръст от 6,70%. Потреблението на дребно се 

повиши с 1,70%, малко повече от очаквания ръст 

от 1,60%, спрямо 12,00% за второто тримесечие 

на 2021 г. Инвестициите на бизнеса отчитат ръст 

в размер на 1,50% на анюализирана база, спрямо 

ръст от 9,20% предходното тримесечие. 

Държавните разходи нарастват с 0,90%, а за 

предходното тримесечие бе отчетен спад от 

2,00%. Импортът отчита ръст на анюализирана 

база в размер на 5,80%, спрямо ръст от 7,10% за 

предходното тримесечие. Експортът спада на 

анюализирана база с 3,00%, спрямо ръст от 7,60% 

за второто тримесечие на 2021 г. 

Годишната инфлация за октомври се повиши до 

6,20%, спрямо 5,40% месец по-рано. Показателят 

за инфлация, измерващ потребителската 

кошница без хранителните продукти и разходи 

за енергия (чиито цени са силно волатилни), се 

повиши до ниво от 4,60%, спрямо 4,00% към 

предходния месец. Целевото ниво, което ФЕД е 

заложил да поддържа, е 2%. Последните месеци 

основните притесненията на икономистите са 

свързани с висока инфлация, породена от 
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наливането на пари в икономиката. В края на 

месеца, Председателят на ФЕД признава, че 

инфлацията се оказа по-силна и по-

продължителна, отколкото са очаквали 

първоначално и е много вероятно затягането на 

паричната политика да започне по-рано от 

първоначалните нагласи. Това допълнително 

натежа на пазарите в последните дни на месеца. 

 план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД НА ФОКУС – „ДСК Глобални компании “ 

Фондът отчете спад от 2,86% за месеца, като от началото на годината 

нараства с 11,23%. Месечният спад бе по-малък от този на основни индекси 

като DAX (-3,75%), EURO Stoxx 50 (-4,41%), DJIA (-3,73%), NIKKEI 225 (-3,71%), но по-

висок в сравнение с S&P 500 (-0.83%). През месеца фондът не е извършвал 

промени в портфейла си от дялови книжа. През ноември инвестициите на 

американския пазар се представиха по-добре от тези на европейския. На ниво 

сектори, инвестициите в сектори като фармация, комунални услуги, стоки за 

бита, технологии и недвижими имоти се представиха по-добре от сектори 

като индустрия. При сектор финанси част от инвестициите се представиха 

много по-добре, както в сравнение със самия сектор, така и спрямо пазара, 

като цяло. Основната експозиция на Фонда остава най-вече към акции и дялове 

на борсово-търгуеми фондове, покриващи Еврозоната и САЩ. Фондът 

продължава да е експозиран най-вече към сектори фармация, енергетика, 

финанси, индустрия, докато теглото към технологичните компании за 

момента се запазва на по-ниско ниво. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Финансови и макроикономически данни 

БЪЛГАРИЯ 

 

Паричен пазар, емисии ДЦК 

 

 
 

Макроикономически данни 

 

Според последните данни към месец 

септември, индустриалното производство се е 

повишило с 10,51 на сто, а индексът на оборота 

в промишлеността е отчел ръст от 34,92% 

спрямо година по-рано. От публикуваните   

данни на НСИ е видно, че продажбите в 

промишлеността, реализирани на 

международни пазари, се повишават с 16,38 на 

сто, а реализираните в страната се повишават с 

49,74%. 

 

Към края на септември салдото по текущата сметка е в размер на минус 151 млн. лв., а за същия период 

на предходната година сметката е била в размер на минус 359 млн. лв. Търговското салдо възлиза на 

минус 409 млн. лв., а към края на септември 2020 е било минус 266 млн. лв. Преките чуждестранни 

инвестиции за септември възлизат на 313 млн. лв. 

По последни данни на Министерството на финансите към края на месец октомври Консолидираната 

фискална програма е на излишък от 728 млн. лв., а през същия период на миналата година е била на 

излишък в размер на 654 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво са в размер 

42.13 млрд. лева. Съпоставени със същия период на 2020 г., приходите и помощите по консолидираната 

фискална програма бележат номинален ръст от 16,20%. Разходите в бюджета към края на октомври 

възлизат на 41,41 млрд. лева. Според официалните данни на министерството, общо разходите по 

консолидирания бюджет са се повишили с 16,29% спрямо същия период на 2020 г.  

Фискалният резерв към края на месец август е в размер на 11,00 млрд. лв., в т.ч. 10,60 млрд. лв. депозити 

в БНБ и банки и 0,40 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, 

аванси и други. 

   

 

Паричен пазар

Индекс / Срочност
Стойност 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

Леониа Плюс n.a. n.a.

Credit Default Swap (CDS)

Вид / Срочност / 

Валута

Стойност 

(б.т.)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

България 3г. USD 34 -1

България 7г. USD 70 -2

България 10г. USD 86 -3

Източник: БНБ; Bloomberg  

Български ДЦК, деноминирани в лева

ISIN номер Падеж Купон
Доходност купува 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

BG2030021112 24.2.2026 0,00% 0,22% 5

BG2040021219 17.8.2031 0,10% 0 44

BG2040019213 21.6.2039 1,50% 1,17% 3

Български ДЦК, деноминирани в евро

ISIN номер Падеж Купон
Доходност купува 

(%)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

BG2040210218 29/09/2025 5,75% 0,16% 1

Български Еврооблигации

Емисия / Валута Падеж Купон
Доходност купува 

(%) / (б.т.)

Изменение на 

месечна база (б.т.)

България 2022 EUR 26.3.2022 2,00% 0,12% 34

Спред спрямо EUR Суап** 68 42

България 2023 EUR 21.3.2023 1,88% -0,08% 6

Спред спрямо EUR Суап** 38 16

България 2024 EUR 3.9.2024 2,950% 0,05% 12

Спред спрямо EUR Суап** 33 30

България 2027 EUR 26.3.2027 2,625% 0,28% -2

Спред спрямо EUR Суап** 39 15

България 2028 EUR 21.3.2028 3,00% 0,46% 1

Спред спрямо EUR Суап** 52 18

България 2030 EUR 23.9.2030 0,38% 0,62% -2

Спред спрямо EUR Суап** 55 14

България 2035 EUR 26.3.2035 3,13% 1,30% 13

Спред спрямо EUR Суап** 104 25

България 2050 EUR 23.9.2050 1,375% 1,63% -3

Спред спрямо EUR Суап** 139 4

*Дългосрочен кредитен рейтинг в чуждестранна валута 

**Стойностите на EUR суапове са интерполирани 

Източник: БНБ; Bloomberg  
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ЕВРОПА И САЩ 

 

Макроикономически данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

„ДСК Управление на активи“ АД 

Издание: декември, 2021 г 

 

 

 

 
 

 

 

Капиталови пазари, индекси 

 

 
 

Материалът има аналитично-информационен характер и не представлява препоръка за  инвестиране. 


